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Madaffald Må indeholde: 
Madrester, kasserede fødevarer, kaffegrums og teposer 
Må ikke indeholde: 
Bioposer og andet bionedbrydeligt service, mad i emballage, papir, pap, dåser mv. 

Restaffald 
 

Må indeholde: 
Restaffald efter frasortering af genanvendeligt materiale. Max mål: 50x50x100. 
F.eks. emballage med madrester og snavs, urent pap, papir eller plast. 
Må ikke indeholde: 
Rent genanvendeligt affald, spraydåser, maling, batterier, lyskilder, farligt affald mv. 

Pap, rent Må indeholde: 
Rent og tørt papmateriale, bølgepap og karton. 
Må ikke indeholde: 
Pizzabakker, aviser, mælkekartoner og andet plastbelagt pap og plastemballage. 

Papir 
 

Må indeholde: 
Blandet hvidt papir. 
F.eks. brevpapir, kontorpapir, silkepapir, makuleret papir o.lign. 
Der må gerne forekomme hæfteklammer, clips og mindre stykker tape i begrænset omfang. 
Vær opmærksom på GDPR-forordningen, se Makulering. 
Må ikke indeholde: 
Plastchartek, gavepapir, bon, karton, pap, bøger, beskidt papir eller ringbind. 

Makulering Må indeholde: 
Fortroligt papir og personfølsom information i henhold til GDPR-forordningen. 
Må ikke indeholde: 
Plastchartek, gavepapir, karton, pap, bøger, beskidt papir. 

Hård plast Må indeholde: 
Alle hårde plastmaterialer. 
F.eks. plast til kemikalier uden farlig mærkning. 
Må ikke indeholde: 
Plast emballage med rester/indhold og antændelige væsker, PVC og Big-Bags. 

Blød plast Må indeholde: 
Ren klar/transparant blød folie plast. 
F.eks. emballagefolier, bobleplast, afdækningsplast og poser. 
Der må gerne forekomme klistermærker og tape i begrænset omfang. 
Må ikke indeholde: 
Farvet plast, PVC, bionedbrydelige- og bioposer. 

Blød farvet plast Må indeholde: 
Ren blød farvet plast. 
F.eks. emballagefolier, bobleplast, afdækningsplast og poser. 
Der må gerne forekomme klistermærker og tape i begrænset omfang. 
Må ikke indeholde: 
PVC og hård plast. 

Flasker og glas Må indeholde: 
Tomme flasker, glasemballage, drikkeglas og skår. 
Må ikke indeholde: 
Porcelæn, keramik, hærdet og lamineret glas, trådglas, termoruder og spejle mv. 

Jern 
 

Må indeholde: 
Diverse rene jern og metaltyper. 
F.eks. metal låg og dåser/spande uden indhold. 
Må ikke indeholde: 
Elektronik, gas- og trykflasker, metalemner med olie/tjære/miljøfarlige stoffer. 

Elektronik 
 

Må indeholde: 
Alt, der er energidrevet eller med ledning og LED lyskilder. Skal holdes rent og tørt. 
Må ikke indeholde: 
Lyskilde, batterier og akkumulatorer. 

Spraydåser 
(Farligt affald) 

Må indeholde: 
Alle typer spraydåser og aerosoler. 
 
 

Små batterier 
(Farligt affald) 
 

Må indeholde: 
Blandede små batterier  
F.eks. fra bærbar, mobiltelefon, Alkaline og Lithium batterier (max 100 WH) 
Må ikke indeholde: 
Blyakkumulatorer og Lithium batterier over 100 WH. 

Lyskilder 
(Farligt affald) 

Må indeholde: 
Alle typer lyskilder   
F.eks. Lysstofrør og elpære. 
 


